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TU Lâfaren.
Til efterverlden ôfverlâmnas des-
fa Handlingar, rörande en ej min¬
dre uplyft ån redelig Råds-Herre.

N:o i. Är det Tal, fom hölts
vid Hans Excellences Jordfaftning
i Vernamo Kyrka i Småland den 5
April 1774. Defs Lik fördes fedan
til Byarums Kyrka, at nedfåttas i
den Graf, fom Hans Excellence
upbygga låtit, där Han jåmte Defs
tvånne Fruar hvilar.

N:o 2. Innehåller det Tal, fom
Hans Excellence, Riks-Rådet, för
detta Gouverneuren for Hans Kgl.
Höghet, Kron-Prinfen och de Kgl.
Arf-Prinfarne, Riddaren* Cancel-
leren och Commendeuren af alla
Kongl. Maj:ts Orden, Hogvålborne
Herr Grefve Carl Fred. Scheffer
d. 28 Apr. 1775 uti Kongl. Sera-
phimer Capitlet hållit. Det Be-

X 2 rôm,



röra, fora dåruti gifves framledne
Hans Excellence Grefve von Seth
år teknadt af dens Hand, fom när¬
mad: kände Defs Förtjänte, och
fom uti Rikets ypperfta Ämbete, i
fexton års tid, var åfyna vitne, til
den nit for Fäderneslandet, fom
uplifvade alja Hans Rådflag.

N:o 3. Âr en Sten-Stil, fom
blifvit funnen ibland Salig Hans
Excellences, Riks-Rådets, Cancel-
lie-Prefidentens, Ofverfte-Marfkal-
kens m. m. Högvålb. Herr Grefve
Carl Gustaf Tessins efterläm¬
nade Arbeten. Denne Patriotifke
Råds-Herre tolkar dåruti fit tånke-
fått for en Medbroder, hvars klok¬
het och uprigtighet, i alla tidfkif-
ten, han pröfvat vara lika oförän¬
derlige.

Stockh. d. i8Junii 1776.

N:o l.



No i.

TAL, ■<
Hållit i Vernamo Kyrka,

Den 5 April 1774.

Den ftunden år inne, för hvilken vi få lån¬ge frugtat. Våre tårar vitna nog om den
forgeliga pligt, vi nu Jkole upfylla. Ärans

faknad, Fäderneslandets klagan, alla ådie och
dygdige Medborgarès beftörtning, fammanftåm-
ma, for at tolka en gemenfam förluft. Under
otvungne fuckar, med rörda finnen, /kole vi nu
foetragta dens lefnad, hvars död i våra bröft up-
våckt den liftigafte oro. Den vitnar derom, at
gode gerningar'åga den ftörfta rått til alman
vördnad} och at i alla tider upvåckas enahan¬
da kånflor för den råtta Patriotifmen, den gam¬la Redligheten, Flit, Snille och Mennilkio-kår-

A lek.
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lek. En Herre, mera prydd af desfe egen/ka-
per, ån af höga Titlar, /kal nu öfverlåmnas åt
vanfkligheten. Det år för detta Kongl. Maj:ts
Högftbetrodde Man och Råd, famt Riddaren
och Commendeuren af Kongl. Maj:ts Orden,
Högvålborne Herr Grefve Gabriel von Seth.
Han har med Förtjenften nalkats Årans trappa,
med varfamhet gått upför defs flippriga fteg,
med ftyrka bibehållit lig på defs glatta högd,
och ånteligen med lugnt finne öfvergifvit defs
ljufligheter, blandade med bitterhet och befvår.
Et fådant Lefnads-lopp komme vi nu at be-
tragta.

Hans Excellence föddes på Kårödh i Bo¬
hus Lån d. i Martii 1690. Defs Fader var

General-Gouvernements-Secreteraren Herr Jo¬
han von Seth (*), och Modren Fru Magda¬
lena Schmidt.

Defs

Han var en Man af ftora kunlkaper och nyttjades i vig¬
tiga vårf af Högft-Salig Hans Maj:t Konung CARL den
XII, fom uphögde honom i Adeligt Stånd. Hans Barn
voro: Rutger v'on Seth, Capitaine vid Ammiralite-
tet, född d. 2; Junii 1685 , och död utan Barn år 1756 ,

i September. Magdalena von Seth, född 1686 d.
27 Junii, gift med Stads-Architeéten i Stockholm Och Ca-
pitainen Herr Joh. Eberhard Carlbe rg, hon dog utan
Barn. Herman von Seth, född d. 29 Julii 1687, Ôf-
ver-Infpeflor vid Tullarne i Bohus Lån. Gabriel von
Seth, Svea Rikes-Råd. Maria von Seth, född d.
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Defs upfoflran gaf honom de jåmna Seder,
det ärliga våfende och den outtrötteliga flit, fom
fedan beftåndigt folgde honom. Hans Fader til-
vande honom fôrft vid fysllor, och inplantade
uti den unga Sonens finne de Dygder, fom fe-
dan voro defs ypperfta arf.

Vi hafve derföre dubbelt fkäl at vålfigna
Fadrens minne, då vi uptekna Sonens Förtjen-
fler. Hans Excellence gladdes fjelf åt denna
öma pligt til fin lefnads Hut j och nämnde ej
utan den âdlafte rôrelfe fine Föräldrars värdiga
omforg för hans väl.

Efter Academilka ftudier antogs han 1709
uti det Kongl. Cancelliet och Krigs-Expedition.
Dä varande Cancellie-Rådet Herr vonSchmede-
man förrättade den tiden Stats-Secreterare Äm¬
betet vid Krigs-årenderne.

Den oförtrutna arbetfamhet och den Ikic-
kelighet, fom dä genaft hos honom lyfte, ha¬
de fnart kunnat bana honom väg til vidare fram-
fteg vid detta värk 5 men den då allmänt här-

A 2 jan-
4 Junii 1692 , gift med Juftitiarien vid Kgl. Ammiralitetet
och Juflitise-Borgmåftaren i Götheborg Herr A. von HotsT.
Hon lefver Innu, och gifver åt fin Illkade Broders minne
de ömafte tårar, Catharina von Seth, född 1699
d. 12 Maji, gift med Juftitiae - Borgmåftaren i Götheborg
Herr Eric Tellander, och dog 1756.
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jande Peiten nödgade Regeringen, at tillika med
de Kongl. Collegierne flytta ifrån Stockholm}
och han tog uppå erhållen kallelfe, vid famma
tid, det beflut, at fara til Götheborg, och un¬
der defs Faders fjukliga tilftånd, förråtta Gou-
vernements-Secreterare-Syllan dårftådes. Den
fkickelighet han vid denna Syfla vifade, lätta¬
de ej aliénait Fadrens plågor, utan förvandla¬
de ock defs bekymmer i glädje, då han fåg
fin önikan upfyld, och fann, det Sonens upfö-
rande fvarade emot hans hopp. Den mogna
infigt, det redeliga förhållande, fom denna tid
vid hvarjehanda vigtiga gjöromål ådaga lades,
ökade ånnu mera vederbörandes til honom fat¬
tade förtroende, få at han år 171^ blef til Fålt-
Secreterare vid Arméen, fom drogs ihop emot
Norrige, i underdånighet före/lagen} och vid
Högft-Salig Hans Maj:ts Konung CARL den
XII:s öfverkomft til Sverige ånnu famma år,
fåfom verkelig Fålt-Secreterare, kommenderad
vid Värmelands Arméen, at gå då varande
General-Majoren Delvig med fin tjenfi tilhan-
da, vid beredelfen til det då föreflående och

mycket hemligt håldne inbrott i Norrige, hvar-
om någre få Perfoner aliénait hade kund/kap.
Han blef ock, fedan Högitb. Konung i Febr.
månad följande året ankommit til Carlitad, vidare
afHansMaj:t, fom Defs General-Auditeur nyt¬

tjad.
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tjad. Hans upförande härvid, förvårfvade honom
få mycken nåd, at Konungen d. i Martii, fom
var dagen efter inbrottet i Norrige, och då
tråfFningen vid Lucke - Höland var öfverftån-
den, låt for honom utfårda Nådig FullmagCpå Fålt-Secreterare-Beftålningen vid Arméen
emot Norrige. Jåmte denna fylla, fom vid
den tiden Ikulle gifvit flera nog at göra, ochfom fordrade få mycket arbete, måfte han lika¬
fullt fortfara uti de til General-Auditeurs-Äm¬
betet hörande Förrättningar, både med föredra¬
gande och expedierande af de från Regiments-
Krigs-Råtterne inkomne Criminal-Domar, fomock med Fånge-utvåxlings-vårket, ej allenaftuti Correfpondence med Norrfke General-Audi-
teuren, utan ock i åt/killige Conferencers be¬
viftande , fåfom Commiffarius, hvarvid han al-
tid hade Konungens egen Inftruftion. Utom det¬
ta har han jåmvå! befordrat Rrefvåxlingen emel¬lan de fångne Svenfke och Norrfke Officerare,famt deras Slågtingar, och dragit förforg omderas Penninge-RemilTers öfverftyrande.

Sedan Atfaquen af Fredricshalls Fåftningfiftnåmnde år för fig gått, har Hans Kgl. Maj:tmeddelat honom nådig befallning, at beftyra
om den Jlagne General-Majorens och de öf-
rige fallne Officerares begrafning. Detta full-

A 3 gjor-
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gjordes til Konungens nådiga välbehag, genom
Correfpondence med en bekant Köpman i Fre-
dricshall, pâ et ömt och forgfålligt vis.

Likaledes och fom defs upförande* vid de
öfrige honom anförtrodde, ej mindre granla¬
ga och vigtige vårf, â ena fidan utmärkte defs
halt och ovanlige egenlkaper, förenade med
en ogemen arbets-hogj fä har det â andra fi¬
dan tilfkyndat honom hos defs Ofverhet det
nådigafte förtroende.

Til bevis deraf blef honom ån vidare
updragit, at tillika med Falt-Secreterare-Be-
ftållningen förvalta General - Auditeurs tjånft.
Arendernes myckenhet tiltog dock få, at en
enda Perfon omöjeligen kunde beftrida dem.
Han fann lig derföre nödfakad, at i under¬
dånighet anhålla om endtledigande från den
förra Beftållningen. Hans Maj:t behagade ock
i nåder hårtil bifalla, hvad Juftitias - faker an¬
gick, men ålade honom derjemte , at fort¬
fara med Fånge - d¥våxlings-vårket, och Cor-
refpondencen med Norrlke General - Auditeu-
ren.

Han fölgde hela denna tiden med Konun¬
gen, och fick fåledes förföka alla de befvår,

fom
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fom kriget åtfölja ; vandrade med, ôfver alla fko-
gar och fjåll, vakade och arbetade, tålte köld
och hetta med lika nögt finne, och härdades
pä famma fatt med Soldaten.

Sedan 1716 ârs Campagne var /lutad, ha¬
de vål han, fom Fålt-Secreterare, bordt följa den
då commenderande Fåltmar/kalken til Göthe-

borg5 men Hans Maj:t, fom få vål kånde vär¬
det af defs infigter cch förftånd uti vigtigare
åmnen, fann båft och nyttigaft, at ånnu långre
bibehålla honom vid grånfen, för at gå den
dår commenderande Generalen tilhanda med

, correfpondencen vid Förfvars-vårket, Svinefunds
Befåftning, Place d'Armes, och Hufvud-Maga-
zinets anläggande i Strömftad, jämte et Krigs-
Hofpitals inrättning vid Grånfen, med hvad me¬
ra, fom fordrades til krigets fortfåttande och et
almånt inbrots tilredande i Norrige 5 dels ock,
atån vidare underhålla Brefvåxlingen med den

* Norr/ke General-Auditeuren.

At han jämväl under famma tid beviftat
den ftarka Attaquen i Strömftad, då Fienden var
i begrep at hindra och -forftöra ofvannämnde
anläggningar, bör få mycket mera til defs ut¬
märkta heder nämnas, fom han på Batteriet i
fvårafte elden emottagit de Ordres, fom varit

A4 * åm-



8 *** ) o ( ***
åmnade at utfärdas til Regementernes famman-
dragning. Ståndigt ftadd vid Konungens fida,
uträttade han til denne fin Monarks höga nö¬
je alla Defs Befallningar.

Som hans högfta åftundan var, at arbeta
och gagnaj få fick han fullt utrymme, at upfyl-
la denna fin värdiga förefats. Han var outtröt-
teligj han vakade lika både natter och dagar.

Under denna Norrfk3 Campagne hånde det
rått ofta,, da han (kulle njuta någon liten hvi-
la, at kappan, fom han utbredt under fig i Tal¬
tet, var faftfrufen vid jorden. Han kånde dock
deraf ingen anftöt til fin hålfa: ty han var o-
van vid'veklighet. Hans förfta beqvåmlighet
var, at nitilkt beftrida fina vårf: och då Ko¬
nungens vilja upfyltes, glömde denne Herre alt
det onda han måfte utllâ.

Konung CARL XII, fom en tid Ikakade
fine Grannars Throner, fom altid drog verldens
ögon til fig, i hvad lycka, han fig ock befin¬
na kunde, hade den egenikap, at kanna fine
Underfâtares halt, at upföka deras varde, och
belöna deras fkickelighet. Von Seth erfor det¬
ta, då han tid efter annan hugnades af Hjel-
tens milda åtanka. Han århollt, utan all an-

fôk-
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fökning ifrån defs fida, 1718 Konungens Full-
magt, at vara General-Gouvernements-Secrete-
rare vid det någon tid förut inrättade General-
Gouvernementet ôfver Våftergothland, Nerike
och Värmeland, med Götheborgs och Bohus
Lån, famt Halland. Flere hinder gjorde fedan,
at han ej kom at tiltråda verkeliga tjenftgöran-
det vid denna fysfla, utan blef idet ftållet an-
befald, at fköta och förvalta de gjöromål, fom
åtföljde Krigs-Secreterare-Beftål ningen hos högft-
Salig Hans Maj:t Konung FREDRIC, fom den
tiden varande Generaliflimus, då han ock be¬
viftade famma års Campagne i Norrige, famt
tiL denne Herres fullkomliga nöje tillika förrät¬
tade General-Auditeurs-Sys/lan vid Fånge-ut-
våxlings-vårket til Konung CARL XII:tes död.

Vid det tilfållet, och då Svenlke Krigs-
mån begreto fin Anförare, blandade han fine tå¬
rar med deras. Han kånde båft Hjeltens tån-
kefått, och han kånde åfven Fofterbygdens til-
ftånd (*).

A 5
De

t*) Den i få många hlnfeenden fortjente Ôfverften och Rid¬
daren af Kongl. Svärds - Orden, Herr B. W. carl-
eerg har utur defs om den Store Konungens dddsfall up-
fatte berlttelfe, meddelat denna märkvärdiga Anecdote om
falig Hans Excellence: Så fnart det nu begyntt at dagatt
[iek jag härifrån til en min btfynntrliga fSjn och gyné
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De fom vid detta olyckliga tilfålle fkulle

ftadga framtidens fållhet, voro ej nog förfig-
»tige.

Grundvalen blef ej fåker. I ftållet for Fri¬
het, invigdes et Tempel åt Sjelfsvåld. Von
Seth var ej ibland deras antal, fom dar offra¬
de. Vån af Sanning, van at lyda Lagen, vör¬
dade han Kongligheten, men föraktade Trål¬

dom.

nare, Fålt-Secreteraren Gabr. Von Seth, hvars qvar¬
ter var icke långt ifrån Hog-Qvarteret. Under vågen
til honom, då det var väl updagat, blef jag varfe på min
Råck9 Gehång och Handfkar mycket blod, fom dår fatt
fafitorkad, och formodeligen påkommit, då Konungen
hvålfde af Båren i mina armar , eller ock då jag med
Lif-Kneckten lyfte Konungen af Båren in uti Kamma¬
ren. Når jag då kom in til Fält-Secr eteraren von
Seth y frågade han mig firax , har du varit i natt uti
Approcherne? hvarpå jag fvarade ja, och gaf korteligen
vid handen, hvad fom pajferat hade, då han ock fick fe
huru jag med blod var> befudlad. Berättandes for mig,huru fom han redan i natt varit uti Hog-Qvarteret, at
fora Protocollet uti den tilårnade Krigs - Confeil, men
efter Hans Kongl. HSghet' Arf-Printfen af Hejfen , fom
bodde tre fjerndels mil från Hog-Qyarterer, på Torpums
Herregård, då ännu intet var ankommen y få blef den¬
na Confeil y til i dag upfkuten. Således hade Fålt-Se-
eretairen bråttom at fkynda fig dit y hvartil ock Håflen
redan ftod fadlad vid dörren då jag kom. Jag frågade
då fom haftigafty hvad påfSlgd Konungens d8d kunde haf-
vay hvartil fvarades, at det kunde ingen ännu veta, men.
man trodde y at vid denna Krigs-Confeil torde Arméen få
befalningy at ftrax draga fig tilbakars utur Norrige, fom
cck Jkedde , ty Jamma dag afgick ordres hårom til alla
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dom. I Rikets Sysilor och vid almånna Rikets
Möten röjdes hans fordna vana} och det för-
delaktiga omdöme, fom hans bepröfvade infig-
ter öfver alt vunnit, beredde honom en Nådig
åtanka hos Hennes Maj:t Drottning ULRICA
ELEONORA. Et hugneligit vedermåle deraf
fick han ârfara, då Hennes Maj:t år 1719 ej
allenaft förordnade honom , at vara Krigs -Se-
creterare vid Hufvud-Arméen, utan åfven låt
utfärda för honom Defs Nådiga Fullmagt på
General - Gouvernements- Secreterare Beftållnin-
gen i Riga. Men fom genom Nyftadlka Fre¬
den år 1721, både Kriget uphörde och Gou-
vernementet förfvann, få fann han ej för fin
vidare lycka någon båttre våg, ån at begifva
fig uti Kongl. Majrts och Rikfens Krigs-Colle-
gio, hvaråft han genall blef brukad vid förrätt¬
ningar af mycken vigt. Det följande året er-
höllt han et ön/kat tilfålle» at ytterligare få an.
vånda fig til Fäderneslandets tjenft, då han an¬

togs til Secreterare i den Stora Krigs-Commis-
fionen, hvaruti Placeringen af indragne och
ifrån Ryfsland hemkomne Officerare förrätta¬
des, och om åtlkillige angelägne Krigs-Saker
öfverlades. Han brukades på lika fått uti en
annan til Artilleriets reglerande utfedd Com-
miffion.

\

I an*
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I anledning af desfe med de Äere af ho¬

nom förut famlade Förtjånfter, täcktes framled-
ne Hans Maj:t Konung FREDRiC, icke långt
efter Defs uptråde pâ Thronen, ar 1723, ihog-
komma honom med Krigs-Commiffarie-Beftål-
ningen uti Kongl. Krigs-Collegio.

Härigenom yppades et ännu båttre tiîfâlle,
at ådaga lägga och utôfva de grundeliga infigter
och den nyttiga kundfkap, fom han fig förvärf-
vat uti de Rycken, hvilka hora til Krigs-Veten-
Ikapen. Defs upgifne och antagne Plan til en
fåkrare Förvaltning af de anfenliga Penninge-
Summor, fom under detta Collegii Difpofition
ärligen anordnades 5 Defs utarbetade och gil¬
lade Förllag til Inftruftion for Krigs-Caffeuren j
Defs inrättade nya methode til Extraordinarie
Ammunitions- och Fällnings-Byggnads- Stats-
Requifitionernes reviderande, famt den af ho¬
nom lagde grunden til Regementernes Bekläd-
nings- och Utrednings-Perfedlars förbättring, fä
väl fom defs i öfrigt vifade nit, at i ordning
bringa både Indelnings- och i fynnerhet Rote-
rings-Vårken vid de General-Mönftringar, hvil¬
ka han, fom Krigs-Commiffarius beviftat, inne¬
bära pâ en gång, vedermålen til defs Lof och.
Rikets välfärd.

Se»
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Sedan han nu på et la utmärkt fått för¬
ökat de förra förtjånfter, fann Hans Maj:t Sig
föranlåten, at 1732 befordra honom til Krigs-
Råds-Åmbetet : hvarjemte han tid efter annan
blef utfedd til Ledamot uti åt/killiga af Kongl.
Maj:t tilfôrordnade Commiffioner, fåfom Brand-
och Politie-Commillionen, uti den öfver Pla-
nernes reglerande til Götheborgs och Bohus
Läns, famt Hallands Fällningars i ftånd fattande,
i Reduktions- och Liquidations-Commiffionen,
få väl lom 1740 och 1741 årens Utrednings-
Commiffion. Kongl. Krigs-Collegii Handlingar
vitna nog om denne Herres kundffcaper och ar-
betfamhet, famt det förtroende Konungen år
1744 täcktes från början vifa, ådaga lägger det
värde hans förtjenfter medförde. Han blef då
utnämnd til Stats-Secreterare vid Krigs-Årender-
ne uti Kongl. Maj:ts och Rikfens Cancellie.

Detta vigtiga Heders-Åmbete beklådde han
få värdigt, at defs namn hos den Sven/ka Ar-
méen aldrig dör. Ifrån ungdomen van vid de
gjoromål, fom tilhöra denna Syslla, upfylte han
famma Poft på et fatt, fom gaf åt defs Förtjen¬
fter en ny glans och et fördubblat anfeende.
Härigenom upvåktes för honom hos Rikfens Stän¬
der en upriktig kärlek, och hos defs Ofverhet
den mildafte och bevågnafte åtanka.

Defs
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Defs Patriotifme och defs infigter bered¬

de honom fâledes et rum vid Thronen : då han

uppå Rikfens Ständers underdåniga For/lag af
Hans Kongl. Maj:t 1747 kallades til Defs och
Rikfens Råd. Rådsmantelen kunde aldrig låggas
på värdigare Skuldror, och mera kloka Råd kun¬
de aldrig komma från ärligare hjerta. Ovål-
dig och nitfull, var hans Excellence tillika fkarp-
fynt, men fåg altid den råtta fidan. Defs Syn¬
prick var allmånt gagn 5 och kunde han aldrig
af egen vinft eller låga affigter ledas ifrån fit
föremål. Fofterlandets heder förknippade han
med Sit vålp och Medborgares nytta låg honom
mer om hjertat, ån fin egen. Med rådigt Snil¬
le , luttradt vett, båfta välmening och ofårgad
årlighet prydde han Sveriges högfla Ämbete i 19
år. Under denna tid fåg han fig åfven af up-
lyfte Regenter ihogkommen : ty 1747 blef han
Fri-Herre: 1748, då den uråldriga Seraphimer-
Orden åter inrättades, var han en af de förfte
Riddare: 1762 uphögdes Hans Excellence uti
Grefveligt Ståndj och hade fâledes vunnit de
högfte Åre-Titlar, fom Svenfk Man pryda
kunna.

Under den tid Hans Excellence Råds-Em-
betet föreftod, har han åfven varit Med-Dire-
fteur ötver det i Stockholm inrättade Lazaret-

tet



*** ) o ( *** iç
tet ifrån defs förfta början j och har fåledes
haft en betydande del uti defs grundläggning
och fôrkofran: et vårk, få hedrande månlklig-
heten, och fom bevarar få många lif, fomligadem fattigdomen, andra dem okunnigheten fpil-
la Ikulle, kunde JÄåg aga värdigare Styres-
mån, ån de Heri^^P), fom åtogo lig vården
af denna InråttniflPP Deras adla tånkefått och
deras ädelmodiga våfenden, voro båfta borgenfor de U/lingars räddning, fom ågde deras
befkydd.

Sedan Hans Excellence med fårfigtighet
fort Rikets Roder, och Landet, genom en vis
Konungs, med kloka Rådgifvares åtgärd, fått be¬
hålla fit fordna anfeende, famlades moln, fom
et hifkeligit oväder medföra /kulle 3 defs dån
omkullftörte de Saten, fom voro tildelte för-
tjånft, vishet och mandom. Stormen rafade,
ftoft och dam tåkte luften. De forfame och
Redelige Herrar, fom låttade Kronans börda,
betungades med otackfamhet, och de gingo i
lugnet. Hans Excellence lämnade år 1766 den
Purpur, hvilken han med Nationens bifall och

tven-

(*) Jemte Salig Hans Excellence, hade åfven Salig Hans Ex¬
cellence , Riks-Rådet, Cancellie -Préfidenten , Academie-
Cancelleren m. m. Herr Grefve Clas Ekeblad vården
om detta Vårk.
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tvenne Konungars årkånfla burit, lika ren, fora
dä han den emottog. Efter 56 års tjånfretid,
unnades honom den Belöning, at få flytta til
de Egendomar, fora han ej i Rikets tjånft för-
vårfvat. Den råtta åran behåller Mndigt fît
varde, och et godt SarnA^ tilfredsftåller altid
fin ågare. En redelig^Hf 1er åt alla anfall.
Han år ej Trål af Nåd, (ÄWöragtar hot. Hans
Redlighet år defsförfvar; och alla afundenslkott
falla utan verkan för den Skölden. Ehuru han

döljer fig, få kånnes han af et värdigt Folk.
Hans Excellence fick åfven röna detta: ty knap-
paft 2:ne år voro förflutna, innan han återkal¬
lades til fit förra rum. Verkeligen forfarne Råds-
Herrars åtgärd fordrades, för at åter i ordning
flålla de allmänna årenden. Denne Patriotifke
Herre hade vift åtlydt Konungens Befallning
och Rikfens Stånders åfhmdan, om ej defs hö¬
ga ålder och aftagande krafter hade lagt uppå
defs nit och goda vilja et band, fom icke /li¬
tas kunde. Hans Excellence lefde nu de fe-
nare åren for fig fjelf, fedan han upoffrat den
föregående tiden åt det Almånna.

Jämte Styrelfen af fin vidftråckta Hushåld-
ning, delade han fin tid emellan uptåkter och
Rön i Naturen, famt Reflexioner öfver fordna
och närvarande tider. Den anfenliga Samling

af
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af Handlkrifter, fom han efter fig lemnaf, vit-
nar nog om det fenare j och Kgl. -Vetenlkaps-
Academien har infôrJifvat ibland fine Handlin¬
gar en del af de förra. Som en vederqveckel-
fe på fin ålder räknade, han den ftund, då han
fick et Nådigt Befök af vår nu Regerande Al-
lernådigfte Konung, och Hans Kongl. Höghet,
Hertigen af Oftergöthland , Prints FREDRIC
ADOLPH. En tid efteråt hugnades han åf-
ven med Hans Kongl. Höghets , Hertigen af
Södermanland, Prints CARLS Befök : få at
han hos fig fått /kåda alt det, fom nu ut-
gjör Sveriges glädje och förtröftan.

Hans Excellence delade en lycklig lefnad
i 2:ne Ågtenfkap. Defs förra Fru, Välborna
Fru G". E. Gripenstedt, lämnade honom, til
Panter af fin kårlek, en Dotter och 3:ne Söner:
af .hvilka Dottren, Högvälborna Fru Grefvin-
nan, Ulrlca von Seth, Préfidentens uti K°I.
Götha Hof-Rätt och Commendeuren af Kongl.
Nordftjerne - Orden , Högvälborne Herr Baron
Arvid Silfverschölds Högtällkeliga Hus-Fru,
och en Son, Kongl. Kammar-Herren, Archiva-
rien af Kongl. Maj:ts Orden, och Riddaren af
Kongl. Noj-dftjerne-Orden, Högvälborne Herr
Grefve Johan Gabriel von Seth, nu beklaga
förluften af en mild Fader. Tvenne S'ôner,

.B Of-
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Öfverften och Riddaren af Kongl. Svårds-
Orden, Hogvålborne Herr Grefve Thomas
von Seth, famt Capitainen och Riddaren af
famma Kongl. Orden, Hogvålborne Herr Gref¬
ve Fkedkic von Seth, hafva redan låmnat det
förgångeliga.

I fenare Ågtenfkapet var Hans Excellence
gift med Hogvålborne Fru Grefvinnan Anna
Margaretha von Seth, född Friherrinna Lh-
jecreutz, dock utan at med henne åga några
Lifs-Arfvingar. Tvånne år åro nyfs förbigång¬
ne, fedan Hans Excellence måfte fakna en Ma¬
ka, hvars ömhet hade fit egit vårde, och hvars
minne vid detta tilfållet ej bår uprepas. Den
nu varande bedröfvelfen år nog.

Hans Excellence fåg Barnabarns- Barn
(*), och hade den belöning, at fe fine fotfpår
följas af defs Efterkommande. Hans val-
fpråk : Secundis Jdverfisque Reflus : var den
båfta befkrifning på defs Caraftere. Han var
altid lika jåmn: Han fyntes aldrig mod.fåld, ty

han

(*) Herr Jonas Alstrômer, Son af Commerce-Rådet och
Riddaren af Kongl. Vafa-Orden, Herr Patrick Al-
stômeR och Fru Fri-Herrinnan c. M. SiefvirskSid»
fom gifver alt hopp, at följa de Efterdomen han äger, bå¬
de uti lin Fäderne och MSderne flågt.

*
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han behöfde ej blygas för brott: Han uphåfdes
ej vid Lyckans gunft, ty han var mogen i fina
tankar. Han fölcte aldrig hvarken lönligen el-
len uppenbarligen at fålla någon 5 och vid Be¬
löningars tilftyrkande, kånde han ej Slågt, ej
van, men endaft Ikickelighet. Han hatade fmic-
ker 5 log ät il/kan, och hade ej andra ovänner
än Fäderneslandets. Han öfverlefde tre Rege¬
rings-fått 5 och vålfignade det fidfta. Hans Ex¬
cellence tjånte i 4, men Jefde i 6 Regenters
tid. Han gick den Konung glad til mötes, fom
nu uplifvar de fordne GUSTAVERS minne.
Med upmårkfamma ögon följde Han Prinfens
fnabba lopp : med förtjusning och förundran
vördade han Defs Spira. De fifte Suckar,
fom gingo utur. defs bröft, voro trogne ön/k-
ningar för Konung GUSTAF och Fådernes-
Landet.

Det Trädet, fom gifvit /kygd åt få mån¬
ga andra, fom prydt fin någd , och med fin
Ikugga glådt den trötta Vandringsmannen, fen
det kaftat fina Frön, långe uthärdat köldens
och vårmans anfall, och varat fin af Naturen
beftåmda tid, mifter fin fägring, fiåpper fina
löf, tager af, förvifsnar, och år Iluteligen ej
mera til.

Men-
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Mennilfcan, fedan hon fullbordat fin vå-
djoban, har lika öde.

De fom upfyllt verlden med rygtet cm
deras gjårningar j de fom tillkapat Rikens til-
ftând; de ftörfte Hårjare och Menni/ko-Slag-
tets ådlafte välgörare, Konungön och Tiggaren
hafva lika lott. Den Herre, fom vi nu\>egrå-
ta, befannade detta. Det föreföll honom ej
derföre ovant, om defs fifta år åtföljdes af ål¬
derdoms krämpor. Han kånde Naturens Ikick,
och visfte at med glådje vånta fin förlofsning.
Sedan Dagakarlen Jflåpat under arbetets tyngd,
år hvilan fot, och då vi långe fuckat under lif-
vets börda, blir vår förvandling ljuflig.

Sedan Hans Excellence hela vintern varit
Sångliggande, Hutade en ftilla död den måft
årefulla lefnad, då denne om Fofterlandet högt
förtjänte Herre på Hörle Bruk den 13 fiftled-
ne Martii afled. Ömhet och Tackfamhet til-
flöto Defs ögon, fom nù mera ej Ikymmas.
Den eviga klarheten omgifver defs Andaj men
hans Bild har beftåndigt et af de fråmfta rum
bland deras, fom prydt menlkligheten, hedrat
fit tidehvarf och beredt Efterkommandes väl.
Sanningen Ikal altid gladas åt defs beröm} hon
(kal fjelf Hålla hans Bedrifter i fin dag. De til-

kom-
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kommande Slågter /kola vid hennes röft på¬
minnas om fin fkyldighet, och friika Lagrar
/kola ftåndigt omgifva Hans Excellences Min¬
nes-Värd. På den /kal Årligheten och Klok¬
heten rifta Förtjånftens Runor. De förbigåen¬
de Vandrings-Mån /kola härvid uplifvas, til

• at idka Dygden, at högakta Vishet och Med¬
borgerlighet } med et ord : at vörda Riks-
Rådets Grefve von Seths hughomft: let hälft
Hundradetal har Sverige rönt defs omforg och
vård ; men i alla tillkommande Secler /kal
det prifa Hans Excellences lof, och uphöja
vårdét af den driftigafte Räds - Herre, Ådla-
fte Medborgare och upriktigafle Menni/ko-
Vån.

*** ***

Dä Du ej mer Ditt Loford hor,
Kan Sanning tryggt den frihet aga,

At om Din rena Vandel fåga
Alt hvad Fortjånjlers Loford gor.

De,fom af fnickrets anda lifvas,
Vid denna Värd ej kunna trifvas;

B 3 Men

\
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Men Ärlighetens Haga R6J1,
.. *

Som altid hedrat Arijlider,
Berömma Jkal til JiJla tider,

Ditt Namn, fom varit hennes trojl.

NlO
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TAL, •
Hållit d. 28 Apr. 1775 uti Kgl. Sera-

phimer-Capitlet, afHansExç.
Riks-Rådet. m. m. Herr Grefve
C. F. Scheffer, då Herrar Rik¬
fens Råd, Friherre Ribbing och
Gr. Sinclaire blefv.o dubbade
til Seraphiraer- Riddare 5 dårtil
utnåmde efter Hans Durchl.
Prinfen af Holftén - Gottorp
Wilh. August och Riks-Rådet
Herr Grefve von Seth.

En plågfed, fom i fortråffelig måttofkiljer detta Samfund ifrån alla an¬
dra af famma art , bjuder åter i dag

b 4 Kongl



24 *** ) o ( ***

Kongl. Maj;t, at föra Eder til minnes
âtankan af tvenne hânryckte Riddare;
af hvilka den ene vid defs fôrfta inträ-

e

de på Ärans ban, den, andre efter full¬
ändat lopp och mätt af år, fine rum
ibland eder ôpne låmnat. Begge haf-
va dem med utmärkt Heder upfylt ;
den förre genom en hög födfel, och
äran, at vara med fjelfva vårt Konun-
ga-Hus befryndad ; genom böjelfer fom
en fådan börd värdige voro; och ge¬
nom en lika få berömlig, fom fålfynt
trängtan efter Kundfkaper, den der ock,
genom Förfynens fkickelfe, borde ftör-
ta honom i defs Graf (*). Den fena-
re, fom under Sex Svea Regenter fört
den ärofullafte vandel ; upftigit ifrån
de nederfta Ämbeten til den högfta Ri¬
kets Värdighet, ftådfe högt agtad för
Snille, Nit och en obeflåckad Dygd ;

fom

(*) Prinfen af Holften, föll ned ur en mafl
och drunknade, dä han på et Rylkt Ör¬
logs-Skepp fökte inhåmta Krigs-Vetenlka-
pen til fjös, d. 14 Jul. 1774*
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fom kånt, det oinfkrânkta Enväldets
tyngd, och det laglöfa Mångvåldets ra-
feri; förtjenar ånnu, at ihogkömmas för
defs ftåndagtighet under et oväntat li¬
dande, och för den nndransvårde fri¬
modighet, hvarmed han, i fjelfve Ri¬
kets Handlingar, teknade desfe mårke-
lige ord : Under Defpotifmen har jag nju~
tit idel råttvifa; under Friheten upoffras jag
åt godtycko och våld! Det Högfta Vä-
fendet unnade honom ånteligen denhug-
naden, at fe fjelfsvåldet banlyft, och et
lagligit Regemente pä defs fall upråt-
tat. Han vålfignade då Konungen, ro¬
pade til alla Konungars Konung, at få
fara i fred: och han bônhôrdes*

Denne faknad erfåtter Kongl. Maj:t
i dag med fådane Mån, fom långe i
Rikets angelågnafte vårf pröfvade blif-
vit: Mån, fom i hög grad förena alla
Ridderlige Egenlkaper, lyfande Börd,
Tapperhet, Ädelmod, Manlige Bedrif¬
ter i Fålt, mogne och nitifke Anflag vid
Råds-Bordet i Mån, fom ånteligen åga>

B f och
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och det med hv arannan gemenfamt, at
Begge inom Konungens Hof hafva va¬
rit med det ypperfta förtroende hug¬
nade; endaft deruti Ikilde, at den ene
får dageligen utöfva defs vigtiga Kall
under Konungens egne ögon, medan
den andre, i en aflågfen, dock dyrbar,
Rikets Befittning, med drift och infigt
forer fin Konungs bud och befallnin¬

gar, och gjör Kongl. Majrts dyra
Namn af lycklige Underfåtare

vördat och ålfkat..

N:o 3.
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STEN-STIL,
4f '

Framledne Hans Excellence

Riks-Rådet m, m. Herr Grefve
CARL GUSTAF TES S IN.

*
* *

• Jag-
Ilar. Mycket. Sedt.

Ty- Jag. Ar- åldrig. Vorden.
Jag.

Har. Sedt.
. \

Lyc-
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Lyckan. Refa. Moln-Stöden.
Som.

Hajligare. Svunnit.
e

An. De. Sammanångat;
Jag-

Har. Sedt.

Aregirugheten. Glindra.
Som. Et. Tindrande. Sken.

Och. Forgås. Såfom. En. Blixt. *
Jag.

Har. . Sedt.

Rikedomar. Bygga. Hus.
C

Och. Grundlägga. Att.
Gullet. Smälte.

Hufet. Foll. Och. Ätten. Slåcknade.
Jag-

Har. Sedt.

Hogmod. Tråtfa. Luften.
Som. HSgfta. Fjäll.

Men.
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Men. Af. Hafig. Ilning. .

Strås. Som. Flygfand.
Jag.

Har. Sedt.

Dygden. Grundlägga. - Sitt. Minne.
Men. Hvad. Dygd. Bygde.

Nedref Afunden.
I. Löndom.

Jag.
Har. Sedt.

Förtonad. Fräckhet. ,

Ock.

Dyrkas. 1. Ärans. Tempel.
Larfoen. Slets. Af.

Och. Spöket. Forjvann.
Jag-

Har. Sedt.

Smickran. Smida. Beröm. At, Lafler.
Järnet. Var. Kallbräckt.

Och. Stod. Ej. Emot, Tidens. Rojl.
7"s-
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Jag-
Har. Sedt.

*

Skenhelighet. Gå. lnnom. Trofkelen.
Af Herrans. Gärdar.

Och.

Dädandrifvas.
Af. Hans. Muns. Anda.

Men.

Hvad. Jag. Aldrig. Sedt.
e

Ar.

En. Af Gud. Forläten.
Rättfärdig. Man.

Sådan. Var.

Riks-Rådet. Gr efve. SETH.
Her rans. Hand.

Skyddade. Honom. 1. Fara.
Herrans. Hand.

Satte. Honom.

Der. Heders. Män. Sitta.

1

3o

I , " /'

Her-
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Herrans. Hand.

Styrckte.
Defs. Attatio. Ara Aider.

Herrans. Hand.
o

Vårdade. Defs. Dödsfång.
. ♦

Herr%ns. Hand.
Skall. Dödsfångflet. Bryta.

Gäck. Chrijlen.
Lef. Som. Han. Lefvat. Har.

«

s NO" O



 



 



"
-

I—I

1-

1_



 



 



 



 



 



 



 



 


